
Akce Zažít Americkou jinak slaví 10 let! 
 

Vážení sousedé a přátelé, 
jsme nadšení, že vás můžeme opět pozvat na každoroční pouliční slavnost v Americké, která se bude 
konat v sobotu 11. září. Loni jsme měli oslavit desetileté výročí, ale kvůli koroně jsme se rozhodli akci 
odložit na letošek. Doufáme a věříme, že letos bude situace příznivější a umožní nám znovu spolu s vámi 
zorganizovat tuto velkolepou slavnost! 
Nemůžeme uvěřit, že je to už deset let, co jsme uspořádali první festival v Americké. Chtěli bychom 
poděkovat všem lidem a návštěvníkům, kteří umožnili konání této akce. 
Užijte si den plný koncertů, divadel, workshopů, tance, výborného jídla a osvěžujících koktejlů z 
celého světa.  
 
Přijďte se svými přáteli, rodinou a sousedy a poznejte město z jiné perspektivy.  
Těšíme se na Vás! 
 
V Americké svou činnost představí Bulharská pravoslavná obec formou ochutnávky 
balkánských jídel, prezentací tance a zpěvu i nabídkou bulharských vín, koření a kosmetiky.  
Na MINT Marketu si budou moci návštěvníci pořídit alternativní módu a designové kousky od 
místních návrhářů. O hudební program se na čtyřech scénách postarají Mariachi Azteca de Praga nebo 
Cumbia Cooperativa. Jedna ze scén bude zaštítěná vinohradským Rádiem 1. U nově otevřené kavárny 
2 deci pro vás chystáme hudební workshop spolu se sousedskou kapelou Dubnička-Lahoda.  
Nově bude v rámci události zábor i v Záhřebské ulici, kde se budou prezentovat místní neziskové 
organizace. O program pro děti ve formě divadelních představení, workshopů a kvízů se postarají 
umělci z Divadla D21. Městská knihovna v Záhřebské nabídne workshopy pro malé i dospělé. Vznikne 
tak zde klidnější zóna celé akce. 
Součástí bude již tradičně slavnost La Calle Mexicana (Mexická ulice), která vás seznámí s mexickou 
kulturou od hudby přes tanec až po tradiční kulinářské speciality. V 16.00 budeme slavit společně s 
delegáty z Mexické ambasády a MČ Praha 2 Mexický den nezávislosti s tradičním pozdravem El Grito.  
Přijďte zažít Americkou jinak a užít si svoji čtvrť s rodinou, přáteli a sousedy. 

 

Vstup na akci je zdarma  

 

 


